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Kristoforo Kolumbo kaj modema ponto kiel bildo sur enirbileto de ia Universala Ekspozicio.

Universala Ekspozicio en Sevilla
Sevilla (ehh). La Universala Ekspozicio en Sevilla (Hispanio) okazas de Ia 20a
deAprilogisla 12adeOktobro 1992. Paitoprenasengi III landojelIa tuta
mondo. Gi esfas Ia lasta Universala Ekspozicio en riu ci jarmilo kaj versajne Ia
lasta laü Ia gisnuna stilo.
500 jarojn post kiam Kolumbo el Hispanio Ia grandeco de Ia areo - 3 mio. - iom pli
veturis ol Ameriko, okazas Ia ekspozicio en grandaol Iaantikva urbocenfrodeSevilla, kiu
Sevilla sur tiu tereno, kie vivis Kolumbo dum trovigas sur Ia alia bordo de Ia rivero Guadal-
kelka tempo. Jam kiam oni alvenas, impresas quivir, tute proksimo. Daürigo sur pa§o 3
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Sentenco
Bona prelego

eicerpu la temon -
ne la aüskultantojn!

Winsfon Churchill

Oni itnaguo.o
ke post kvar semajnoj ni jam
estas vendintaj pli ol 14.000
(en vorLoj: dekkvar mil) de nia j
kvarkoloraj varbfolioj (vidu
pagon 5).

Estas vere miraklOf cu ne?

Ni nun devas piani jam lo duan
eldonon...

Kursoj en 1992
por komencantoj

Ciu-semajna kurso
merkrede de 18:00 - 20:00

de 09.09. gis 15.11. 92 / 24 lernohoroj
Prezo: GM 150,- /reduktita: GM 75,-

Tuta semajno - 5-faga seminario
de lundo 05.10. gis vendredo 09.10.92
ciam de 10:00 - 18:00 / 35 lernohoroj
Prezo: GM 200,- / reduktita: GM 150,-

Ciuj prezoj inkluzivas lernollbron
kaj dum plurtaga kurso komunan
togmangon kaj kafotrinkadon.

Esperanto.
Immer?

Nicht immer,

ABER IMMER ÖFTEr!
Ja, ja Wir waren auch mal bessert



El La Redakcio

Universala Ekspozicio en Sevilla
DaOri^ dm Htolpa§o
Nova aütososeo kondukos ol la grandega
parkejo de kie veturas diversaj cöfcbusoj
linioj al la enirejoj. AnkaD el la urbocentro
veturas aütobusoj al la ekspozicio; fervojo
stacio trovigas en unu el la enirejoj. Interne
cirkulas aütobusoj, unu-rela fervojo, sipetoj
koj telfero, per kiuj oni komforte povas atingi
diversojn lokojn. La generala arango de la

moderna stilo kun granda ovala tegmento, kiu
svebas supre. En gi estas prezentataj la Ger-
manaj federaciaj landoj, fbmaj personoj kaj
inventapj el Germanlo. Kulturaj spektakloj
altiras la atenton de la vizitantoj. Tarnen mi
cagrenis, ke posttagmeze je la kvina mi ne
povis trinki kafon kaj mangi kukon, car la
restoracio estis fermita. Sed proksime, en la
Aöstra pavilono, estis eble. Tie oni ec ofertis

mms:

areo estas bone adaptita al la klimato de
Sevilla, kiu estas unu el la plej varmaj urboj en
Hispanio: Super la placoj estas instalitaj teg
mento oü grondo j veloj, kiuj donos ombron; la
largaj promenejoj estas ekipitaj per bone
surkreskotoj pergoloj. En multaj lokoj Auas
okvo oü estas fajne sprucata por fresigi la
aeron. En kelkaj lokoj starasaltajstofesirmitaj
cilindroj armoturoj, kvazaö komentuboj, kiu
produktas iom da vento. Multaj kioskoj kaj
gastejoj ebligas refresigon. La pavilonoj estas
en tre diversaj stiloj, lau la deziroj de la
unuopaj landoj. Krome 23 internacioj orgo-
zinoj, 6 entreprenoj kaj 17 Hispanaj aütono-
maj regionoj sin prezentas per paviionoj.
La Germana pavilono estas konstruita en tre

varman pomokukon kun vanila saüco. La
Aöstra pavilono, some kiel tiuj de Nederlando
kaj Belgio, estis tre heia kaj trablovata de
aero, kiun iii fresigis per akva fluado de sur la
tegmentoj. Kontraste al tio, la arabaj pavilo
noj estis tute fermitoj al la ekstero por maleb-
ligi trovormigon, kiel estas necese en iiiaj
hejmlandoj. Multaj industriaj landoj prezen-
tassin pertekniko kaj ovantgarda arkitekturo,
dum aliaj preferas tradiciajn kutimojn kaj
ekzotikan etoson. Ankaö la statoj el orienta
Eöropo ci-foje aperas f)er propraj paviionoj,
malgraü iIiaj grandegaj problemoj kaj finan-
caj malfacila|oj. La Baltaj respublikoj havas
komunan pavilonon, kvankam iIi komune nur
havas 7,37 milionojn da eniogantoj.

Benno )C/ehr



El Nia Klubo

Invito al Lübeck
Germana Esperanto Asocio invitas al

landa kunveno en Schleswig-Holstein.
En tiu ci lando gis nun ne ekzistas landa suborganizo de GEA.

La kunveno, al kiu estas invititaj GEA-membroj el
Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern kaj Hamburg,

klopodu organizi la londan kunlaboron.

La kunveno okazos soboton/
la 19an de Septembro 1992,

je la 11:00 h en Lübeck,
Am Bahnhof 13 - 15, vid-oi-vide de la stacidomo de Lübeck,

en la kunven-salono (estos sildo en la enirejo).

La fervojistoj-esperantistoj tie organizas por ni la landan kunvenon.
De 11:00 - 13:00 h ni audos pri aiiaj landaj ligoj de GEA

kaj traktos niajn eblojn en Schleswig-Holstein.
Poste komuna tagmango kaj promenado tra la urbo.

Elsbelh Bormann

Paroliga Rondo
Cu vi deziras, ke viaj fami-
lianoj/geamikoj, kiuj [am
de longe volis lerni Espe-
ranfon, estos ekgvidafoj al
la Internacia Lingvo sen
troa postulado?

Tiucele nun ekzisfas
Iq ebleco en nia
PAROLIGA RONDO, nome aü ciu-marde ek
de 18:30 aö lau interkonsentol Bonvolu teie-
foni al 040 /58 71 82 (respondilo) oö sendi
postkorton al
Irmgard Karst,
Mölenwisch 20a, 2000 Hamburg 61
Mi tiam respondos!

Möchten Sie, daß Ihre
Angehörigen/Freunde,
die eigentlich schon immer
'mal Esperanto lernen woll
ten, einfühlsam in die An
fangsgründe der Interna
tionalen Sprache eingeführt
werden?

Dazu besteht jetzt Ge
legenheit in unserer

PAROLIGA RONDO, und zwar entweder
jeden Dienstag, ab 18:30 oder nach Verein
barung! Bitte Anruf unter 0 40/ 58 71 82
(Anrufbeantworter) oder Postkarte an
Irmgard Karst,
Mölenwisch 20a, 2000 Hamburg 61
Ich melde mich dann!



Diversajoj

Varbado
Hamburg (ehh). La unuan fojon Hamburga Esp«-
ranto-Societo sukcesis eldoni kvar-koloran var-
bilon por Esperanto.
Ci apude vi povas vidi bildon de la faldita folio. Estas la
unua fojo, ke ni povas prezenti Han varbfolion per
Esperanto. Gis nun sojnis ol ni, ke profesie farito
varbado esfus nepogebla por ni. Pro tio plej multaj
informoj kaj vorbaj moterioloj en Esperontujo ospek-
tos emborosige primitive.
Sed varbado devas esti profesinivelo por
atingi sukcesoni
Fakte tia estas nia nova varbfoliol
Tomen gi havas nekredeble malaltan prezon: Gi
ne kostas pli ol simpia duflonko fotokopiita folio!
(Tiu kvolito estas konata ol ciuj.)
Por ebligi tion malaltan prezon oni devas mendi
grandan kvanton. Profioestis necese, krei folion
kun [neütrala] teksto, kiu estas uzebia en tuta
Germanio dum longa tempo.
Ni intence ne rezervis liberan spacon
por enstampi lokan adreson, cor ni
elektis lakitan paperon por atingi vere

bonan kvaliton. Sur tiom glata surfaco stampo
bedaurinde smiras. Por aktuolaj informoj ni proponos jenan solvon;

oni enmetu paperslipon kun aktuolaj informoj pri kursoj oD olioj eventoj. Tiu slipo povas esti
simplo fotokopio.

Ankaü vi povcss disponi pri tiom alloga vorbfolio!

Prezoj
Ekde 100 ekzempleroj
Ekde 500 ekzempleroj
Ekde 1.000 ekzempleroj

unuopoj ekzempleroj

po DM 0,30
po DM 0,28
po DM 0,25
po DM 0,50

Aldonigas la kostoj por posta afranko.



Nia Terura Enigmo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13

14 15 16

17 18 19 20

21 22

23 24 25 26

27 28

29 30

Horizontale:
1 Reganfo en prego; 5 Simio en Gibral-
taro; 11 Dronanto ec herbon ekkaptas
fiel; 12 Nefiniganta knabino 13Cirile;
H; 14 Smiraj" sur suo; 15 La unuo, ne
havonta gepotrojn; 16 Persono sercindo
en tulipo; 17 En tiu land' en 1964 kvin
ringoj; ISRega prun'; 21 Enspezi 5,
elspezi 10; 22 denove sufikse; 23 Bird'
sctcta kun orongoj; 24 Grup' de objekfoj
por monipuli; 26 Mallongc lum' por fori
vinon; 27 Mezurebia olteco de klerigo;
29 Tenilo pordiskoj aü teleroj; 30 Libelo
iü fomilian'QU

Vertikale:

1 Penso sen emoci'; 2 Tie, ke oni ne faru;
3 Kolego forcs beston Ha; 4 Haremani-
no;5 Laüdiregidevasestiamara;6 Gran-
da, sed ne maldoica flor'; 7 Falant' ciela
poste heia; 8 Blindiga psika fenomeno;
9 De iu tre cagrena; 10 Tiu faru cion;
19 Antau tre longe en Skandinavi'; 20 Pia
gis la radiko; 21 Tie Germane, certa
kvanfo, se ablas mezuri; 25 Patro de
onklo de kuzo; 27 Platdice al Ii, etc
pecet'; 28 Varsovio 87, Vieno 92, k. c..

Benno Klehr



Nia Programo 4/92
Klubejo malfermita jaüde ekde 18:30.
Mangoj: 19:00- 19:30. Programo: 20:00.
Sfudrondo: sabate en semajnoj kun para
numero: 14:00.

G/S: ciun lastan lundon: 19.30 h.

Paroliga Rondo: ciun mardon: 1 8:30.

AOgusto

6 Kongres-raportoj

8 Sfudrondo

13 Rüdiger Sachs:
El la vivo

de netaugulo

20 Werner Bormann:

Friedrich-Ebeit-

Stiftung
22 Sfudrondo fesfas kun

Hannelore Brunowi

27 Preparado
por vendredo

28 Komencigas ekspozicio
Du und Deine Welt

31 GlS-Kunveno

Klubhaus donnerstags ab 18:30 geöfFnet.
Essen: 19:00- 19:30. Programm: 20:00.
Sfudrondo: sonnabends in geraden Kalender
wochen: 14:00.

G/S: jeden letzten Montag: 19:30.
Paroliga Rondo: jeden Dienstag: 18:30.

Septembro

3  Litercitura vespero

5  Sfudrondo ne okazas
pro la ekspoziciol

10 Diskuto pri
klubaj aferoj

(i. a. ekspozicio)
17 Elsbefh Bormann:

Diapozitivoj pri
Pollando

19 Sfudrondo vojagas
al Lübeck!

24 Bodo Schneider:

La ideoj
de Zamenhof

28 GlS-Kunveno

Bonvolu noti:

Vespermango en la klubejo
faude nur estos disdonito
inter 19:00 koj 19:45 h

per ne geni la vesperan prelegon!



El Aliaj Landoj 8

kolonio

Vivo en amikeco

kun la tero

Internacia ekologia
komunumo EKOLONIO

Ekolonio esfas ekologia komunumo en estigo
klu entenas homojn de ciu ago kaj de diversoj
naciecoj. La asocio Ekolonio estis fondita en
1989 en Nederlando kaj fine de 1990 havis
cirkaü 50 membrojn kaj subtenantajn mem-
brojn.
La membroj de Ekolonio volos vivi omike kun
Ig tero, meze en la vivanto reto de lo kosmo,
kaj strebas al zorgemo traktado unu kun la
alia, kun la tero kaj kun cio vivonta. Pro
maltrankviligo pri lo pureco de akvo, aero kaj
tero Iii strebas al simplo vivo, sen molsporado
de krudmoterioloj, energio kaj sen neneceso
konsumodo. La celo estas memprovizado en
la kampoj de agrikulfuro, energio kaj akvo. La
nutrado en Ekolonio estas vegetaro.
La komunumo vivu kune sub la rege de recipro-
ka respekto kaj spirito toleremo. Konfliktoj ne
estu milito-ludoj, sed soncoj, sperti ion pri si
mem kaj pri homeco.

En seminarioj interesitoj povas informigi pri la
ideoj de Ekolonio. Ne ekzistos kredo je defi-
nitivoj mondklarigoj kaj absolutoj veroj. Oko-
zas kursoj pri ekologio, naturtraviva|oj, oiter-
notiva teknologio, sangitoj traktado de lo tero
kaj interrilotoj de la homoj.
La Ekolonio situos en belega regiono en
francio je la okcidenta flanko de lo Vogezoj.
AI Ekolonio oportenos sep hektaroj da grun-
do, orbaro, lageto kaj kvin domoj. La tero
estas kultivota, kelkaj dombestoj okiritoj kaj
ekzistos unuaj projektoj por olternativo ener-
gi-provizodo.
Elena Blasius vojagos al Ekolonio
de la 22a gis 29a de Augusto.
Kiu deziras kunveturi?
Rapide infomii§ul
Tel.; (0 40) 7 35 75 42
Pli detala informilo haveblas.

Obskura stelado
Santa Barbara (abc). Dum pluraj semaj-
noj en Santo Barbara (Usono) malaperis
multaj suoj, kiuj nokte restis ekster lo domoj.
Speciale sportaj suoj estis stelitaj de stränge
nekonoto. Kelkaj gejunuloj klopodis kopti lo
steliston, gardante la domojn - sed vane.

Nur per mikrosendilo, kiu estis fiksita ce unu
suo, finfine estis eble, trovi la lokon, kien la
stelisto portis gin. Estis lo kavap de vulpo, kie
oni trovis pli ol 200 sportojn suojn. Gis nun
neniu scias, pro kiu koözo lo vulpoj speciale
elektis sportojn suojn.



Opinio

Malkuragaj lingvistoj
La Internocio Lingvo suferas je ia
malkurago de siaj bonvoloj defen-
dantoj, lingvistoj kaj ioikaj Esperan-
tistoj, kiuj sentas Ia bezonon, pruvi
ke Esperanto estos same esprimrica
kiel aliaj lingvoj, au pravigi iajn ele-
mentojn de Ia gramatiko, kiuj ne tuj
estas evidentaj.
Esperanto estas memstara lingvo kaj ne
derivajo de aliaj. Gi ne havas - kaj ne
bezonas - komplikaj'ojn kiel ekz. Plusquam-
parfectum de Ia iotino lingvo.
Tomen eblas esprimi ion similan per Ia
sistemo de Ia tri "naturaj" tempoj (~-iS/ ~aS/
<»osJ. Estas perforto de Ia lingvo, enigi gian
gramatikon en Ia formon de Ia "modela"
Latino. (Tiun Latinemon montras lo esprimoj
uzataj: Perfekto, futuro, participo, prezenco
ktp.)
En Ia historio de Esperanto iam ekzistis du
pasintaj tempo-formoj ~is kaj ~es: —es
estis imperfekto, kiun Zamenhof poste fori-
gis; "»is estas perfekto, do estas malguste,
diri ke "estas ~inta" estas Ia perfekto en
Esperanto, nek iu alia formo.
Ni devas akcepti, ke en Ia Internacia Lingvo
ekzistas aliaj reguloj ol en aliaj lingvoj, kaj
ni estu tiom kuragaj akcepti, ke en Esperan
to certaj internocie agnoskitaj reguloj ne
vali das. En aliaj lingvoj Ia porticipoj estas
verbo-formoj ■ en Esperanto ne! La
finajo —a klare difinas adjektivon, kaj Ia
reguleco de Ia lingvo ne permesas alian
interpreton ol tiun unu.
Do, Ia participo - kiel adjektivo - ne povas
indiki tempon, sed nur staton. Tio signifas,
ke Ia uzo de tiu aö alia particifw ne sangas
Ia tempon, sed nur Ia staton de ia abjekto en
tiu samo tempo.
El tiu fakto, ke porticipoj kun ~a-fina|0
estas adjektivoj, sed ne verboj, rezultigas,
ke Ia tuta (jom fama) disputopri -ata / »»ita
estas solvebia tute simple: car adjektivo en
Esperanto ne egales al cdverbo (kiel en

aliaj linvoj), estas tute klare, ke gi nur povas
priskribi ion substantivon kaj ne verbon. La
subtenantoj de tempismo en Ia
~ata / ~ita-disputo uzas Ia partizipojn
kiel indikon de tempo. Ano de tempismo
dirus: "hodiaü Ia kontrakto estas sub-
skriboto" por indiki, ke gi ne jom estis
subskribita hieraü kaj pro tio ankaü hodiaü
restas subskribita. Sed tiel oni faras el tiu
adjektivo formo gramatikanescepton, kvan-
kam tiaj esceptoj ne ekzistu en Esperanto!
Lau Ia reguloj povas indiki tempon - krom
verboj - nur adverboj (ekzemple hodiaü,
morgaü, poste, frue).
Kion foros odjelrtivoj? Adjektivo pris-
kribas personon aü objekton - ec se gi
akompanas verbon: "Tion mi taksas taüga".
La vorto tauga priskribas Ia vorton tion.
Same Ia adjekthraj parHcipoj priskribas
personon aü objekton: "Mi estas bati-
ta". La vorto estas indikas, ketiookazasen
nun-tempo; Ia finajo ~ita indikas, ke al-
menaü unu bato jam okazis - nome ke iu
estas batinta.

Kiu povus konstati baton antaü ol gi trafis?
Guste tion, Ia kompletecon de Ia bato indi
kas Ia formo ~ita. Same ankaü estas guste,
diri "Ia masino estas uzata" por esprimi, ke
ne finigis Ia uzado. La masino havas
certan staton: gi estas en uzo. Post Ia
uzado oni diras: "Ia masino estas uzita
(por produkti ion)". Tiu stato de objekto aü
de agado nomigas aspekto. La uzadon de
adjektivoj porticipoj laü tiu modelo oni no-
mas aspekfismo.
Fakte, en parolata lingvo, lo diferencoj inter
tempismo kaj aspektismo kutime ne kaüzas
grandojn konfuzojn.

Tarnen mi kredas, ke estas pli bone,
uzi adjektivojn lau Ia gramatikaj re
guloj - kaj ne serci ian tempan si-
gnifon, kiu ne ekzistas.

Benno fCle/ir
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Ion mi tre satas ce si - si ciam estos 5 jarojn pli aga ol mi!

Invifo
Malgraö ciuj malfacila|oj mi atingos la

50an vivojaron.
Estas Icaüzo por gojo.

Tiu, kiu volas goji kun mi,
venu al nia klubejo je Sabato:

Einladung
Trotz aller Schwierigkeiten habe ich das

50. Lebensjahr erreicht.
Ein Grund zur Freude.

Wer sich mit mir freuen will,
komme in den Esperanto-Klub am Samstag:

r

22.08.1992

18:00 h Hannelore Brunow



Kinder sind wie Uhren -

11 man darf sie nicht beständig aufziehen,man muß sie auch mal gehen lassen! Studrondo

La manoj de mio filo
Vi ekdormis. Same kiel grando bebo vi kusos

sur la por vi tro mallonga
sofo. Viaj gamboj estos tro
iongcj. Iii elpendas super
ja apogilo. Sed tio ne ge
nas vin. Paca kaj malstreca
vi dormetas.

Mi rigardas vin. Mia mai-
granda filo estas nun adol-
taviro. Sed

tarnen la

koloro de

viaj okuloj
estas anko-

raüciamcindroblonda kiel via
hararo.

Via spiro estas preskaö ne aö-
debla.

Mi rigardas sur viajn manojn.
Iii kusas kunplektitaj sur via
torako. Iii estas grandigintaj
kaj fortaj - tiuj iam liliputaj
manoj.
Antaö mi aperas la bildo kiam
viaj ege malgrandaj manetoj
unuafojefirmtenismiajn fingro-
jn. Same aspektantaj kiel sense-
ligitaj nordmaraj pandaloj. Ne, vi ne havis la
kutimajn manetojn de la normala bebo. Viaj
etaj fingroj alkrocigis firme - kvazaö vi
diri: "He vi, ci-tie estas MI, kunportu mini"
Dum la venonta tempo la "etaj pandaloj
formigis al vera for-
mikaro. Ciuloke iii
estis videblaj kaj
postlasis siajn spu-
rojn.
Ni fiksis por vi en
via cambropordo
balancilon. Kiel
pasao vi tronis en
gi. Maldekstre ten-
ante peklitan kuku-
meton kaj dekstre

brogokolbaseton vi traktis ciun, kiu preterpa-
sis.

Lavopulvoron kun oleo miksante kaj kasante
la horlogon vi farigis mal-
granda monstro. neniu fer-
milo estis sekura. Vi povis
uzi senescepte kaj - por mi
hodiaü ankoraü ne kompre-
neble - ankaü guste manipu-

lis.

Sed la dormo
venis, la etaj
fingroj ankau
trankviligis,
kvankam neniam tute puraj. Estis
eble nun por mi karesi tiujn
manetojn sentime, esti smiroto
per ne definitaj materialoj. Sed
ankaö en la dormo la infonma-
noj prenis kaj firmtenis mian
manon.

Vi ridetos iomete dormante.
Unu momenton la universo
haltas. Mi sentas guste kiel en
tiama tempo tiujn ne videblajn
ondojn, kiuj ciam nin kunigis.
Denove mi rigardas sur viajn

manojn. Iii estas cikatritaj. Kelkajn cikatrojn
mi ankoraü ne konas, aliaj
estas al mi tre konataj. Tiu
granda cikatro estis kaü-
zita de folinta dormcam-

bra lampo, kiu kompre-
neble falis senhelpe. Ne,
gi ne estis tusita perpilko,
kiu tute hazarde traflugis
la cambron.
AI mi trafluas profunda
sentimento. Mi metas
mian manon sur viajn ma
nojn. lutage estos mi la
senfortullnoel ni du. Tiam

mi konfidoplena metos miajn manojn ankaü
en viajn manojn ■ en la manoj de mia filo.

Hannelore ßrunow
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Familia ekspozicio
28, Aug. ■ 6. Sept. 92
Hamburg
Je la fi no de Aögusto komencigos denove la
granda hom-amasigo ce la foiraj holoj, cela
plej frekventata ekspozicio Du und Deine
\A/elt, En ci-tiu jaro ekde Ic 28a de Aögusto gis
la 6a de Septembro (de la 10a gis la 18a h,
faöde gis la 20a), sume estas atendataj
250.000 vizitanlo[. Inter la ekspoziciantoj estos
ci-jare ankaö nil
La C^rmana Esperanto-Asocio, Landa Ligo
Hannburgo, prezentos sin per granda inform-
stando de 16 kvadrataj metroj en tiu foiro.
Subtenata de GEA, la projekto estas prizorga-

I  • Esperanto-Societoj (HES,SILkaj Fervojistoj). Tio estos bona okazajo per
denove meti Esperanton en la konscion de la
Hamburgaj civitanoj. Kiel helpantojn ni bezo-
nasankoraö kelkajn Esperantistojn, kiuj povas
oferi iom da tempo por funkcii kiel stand-
ue|orantoj - eble ankau nur po horoj. Vi havos
bonanokazon pormiksi vin inter la homojn bj
varbi por la bona afero de Esperanto.

Precipe ni sercas viglajn kunbatalantojn, klu]
parolas la lingvon de la junuloj kaj povas
entuziasmigi junajn homojn por nioj ideoj.
Bovolu prezenti vin al
Bodo Schneider,
Mölenwisch 20 o, 2000 Hamburg 61,
Tel.: (040) 58 71 82 (telefbnrespondilo)

Familienmesse

28. Aug.' 6. Sept. 92
Ende August beginnt wieder der große An
sturm auf die Messehallen, auf Hamburgs
meistbesuchte Ausstellung Du und Deine Welt.
Dieses Jahr werden vom 28.08. bis zum
06.09. (jeweils von 10:00 bis 18:00, Do bis
20:00) insgesamt 250.000 Besucher erwar
tet. Unter den Ausstellern sind diesmal auch

Der Deutsche Esperanto-Bund e. V., Landes
verband Hamburg, ist mit einem großen Infor
mationsstand von 16qm auf dieser Mewe
präsent. Mit Unterstützung des D. E. B. wird
das Projekt von den Hamburger Esperanto-
Vereinen (HES, GIS und Eisenbahner) getra
gen. Dieses ist eine gute Gelegenheit, Espe
ranto wieder einmal in das Bewußtsein der
hamburger Bürger zu rücken. . ..
Zur Unterstützung brauchen wir rioch einige
Esperantisten, die etwas Zeit erübrigen kön
nen, um - eventuell auch nur stundenweit -
Standdienst zu machen. Sie e'"® ̂ "ö-
ne Gelegenheit, sich unters Volk zu mischen
und für die gute Sache Esperanto zu werben.
Besonders dringend suchen wir flotte Mitstrei
ter die die Sprache der Jugend drauf haben
und junge Leute für unsere Ideen begeistern
können.

Bitte melden bei
Bodo Schneider,
Mölenwisch 20 a, 2000 Hamburg 61,
Tel.: (040) 58 71 82 (Anrufbeantworter)


